
FÖRENINGEN FÖR MEDICINSK MIKROBIOLOGI 
Årsberättelse för verksamhetsåret 071101-081031 
 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 511 och vid dess slut 527. Tjugo nya medlemmar 
invaldes under året: Erik Alestig, läkare, Göteborg; Emmi Andersson, läkare, Huddinge; Thomas 
Areschoug, Med dr, Lund; Peter Bergman, läkare, Huddinge; Anders Bergqvist, mikrobiolog, 
Uppsala; Silvia Botero-Kleiven, läkare, Solna; Niklas Edner, läkare, Solna; Sara Söbrik Karlsson, 
läkare, Lund; Johan Lindh, mikrobiolog, Solna; Linda Lindh, molekylärbiolog, Gävle; Sandra 
Lindström, civilingenjör, Solna; Linda Marcusson, forskare, Uppsala; Maria Marklund, läkare, 
Umeå; Sebastian Malmström, mikrobiolog, Göteborg; Ya-Fang Mei, läkare, Umeå; Sara Melin, 
molekylärbiolog, Jönköping; Alma Motakefi, farmaceut, Solna; Foruogh Leila Nowrouzian, Med 
dr, Göteborg; Hipli Rautelin, läkare/professor, Uppsala; Charlotte Witell, biolog, Linköping. 
 
Föreningens konstitution 
Styrelsen har utgjorts av Britt Åkerlind (ordf.), Ingvar Eliasson (v. ordf.), Charles Hannoun 
(kassör), Andreas Matussek (vetenskapl. sekr), Kari Johansen (fackl. sekr.), Anders Sjöstedt och 
Anna Schwan. Urban Forsum har haft uppdraget som svensk redaktör för APMIS. Diskussioner 
under året har resulterat i att APMIS av ekonomiska skäl i forsättningen endast kommer att ges ut 
elektroniskt. Avtal har tecknats med Blackwell-Wiley. Arbete med nya statuter för APMIS pågår 
vid redaktionen i Köpenhamn.  APMIS har en god och ökande manustillströmning och en 
accepteringsgrad på ca 40%. 
 
Sektionen för klinisk immunologi har inte längre någon styrelsemedlem adjungerad till 
styrelsemötena, men sektionerna utbyter kallelser och protokoll.  
 
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden (071129, 080124-25, 080310 telefonmöte, 
080506 och 080922). Styrelsen har enligt gällande praxis fungerat som föreningens programråd. 
 
FMMs samtliga dokument från 1907 t o m 2005 har katalogiserats och arkiverats på landsarkivet i 
Uppsala. 
 
Revisorer har varit Erik Svensson och Lars Jonsson med Sverker Bernander som revisorssuppleant, 
den sistnämnde fram till sin bortgång januari 2008. 
 
Valberedningen har utgjorts av Lena Dillner (sammankallande), Tinna Åhrén och Maria Brytting. 
 
Utbildningsutskottet har bestått av Kari Johansen (sammankallande, målbeskrivningsansvarig), 
Lena Dillner, Britt Åkerlind, Anneli Brauner, Åsa Melhus, Tinna Åhrén, Karin Tegmark-Wizell, 
Arne Kötz och Urban Kumlin.  
Under året har en målbeskrivning för den nya gemensamma specialiteten utarbetats i samarbete 
med Socialstyrelsens representanter Bernard Grewin och Anna Sundberg. Den nya 
målbeskrivningen är nu färdig. Målbeskrivningen finns att läsa i Socialstyrelsens skrift ”Föreskrifter 
och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008”. Skriften innehåller beskrivningar av de kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som gäller för varje specialistkompetens (målbeskrivningar). Såväl 
föreskriften SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring 
samt dokumentet Målbeskrivning för Klinisk bakteriologi och virologi sidorna 654- 671 bifogas 
årets verksamhetsberättelse som bilaga. Arbetet med att utarbeta en ny utbildningsbok som ska 
innehålla Föreningen för medicinsk mikrobiologis rekommendationer för specialistutbildningen i 
den nya gemensamma specialiteten har påbörjats.  
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En förfrågan kring hur ofta SK-kursen ”Kliniska mikrobiologiska metoder” har under året skickats 
ut till landets verksamhetschefer. Sammanfattningsvis framkom ett behov av denna kurs vartannat 
år. Senast denna kurs gavs var november 2007, varför det kan vara lämpligt att den ges tidigast 
våren 2010. Denna kurs har hållits inom ramen för ett samarbete mellan mikrobiologen vid UMAS 
och SMI (kursledare Bengt Löfgren och Kari Johansen). Nästa ansökningstillfälle IPULS är januari 
2009. En ny SK-kurs ”Mikrobers patogenes” erbjuds 2009 (kursledare är Torkel Wadström och Åsa 
Ljung).  
IPULS-granskning: Föreningen har under året granskat två kurser. 
UEMS: En ny sektion (Medical Microbiology) har under 2008 bildats inom ramen för UEMS och 
alla länder måste nu välja sina representanter till den nya sektionen. Det är vanligt att den facklige 
sekreteraren är denna representant. I samband med sektionens första möte i september 2008 
representerades dock Föreningen av Hilpi Rautelin, som nyss blivit Professor i bakteriologi vid 
Akademiska sjukhuset, och samtidigt är Finlands UEMS-representant. Två till tre möten planeras 
per år i denna sektion.  
 
Webbplattformen Mikrobiologi.net används nu fullt ut av styrelsen i dess arbete. Även chefs- och 
professorsgruppen använder webbplattformen frekvent. Av de 527 registrerade medlemmarna från 
FMM är det hittills 211 som valt att aktivera sin personliga profil, och därmed bli synliga för andra. 
Totalt finns det idag ca 1270 registrerade användare på Mikrobiologi.net. Förutom FMM:s 
medlemmar är det medlemmar från Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för 
mikrobiologi och ca 20 företagsmedlemmar. 
  
Mikrobiologi.net är FMM:s officiella kommunikationsplattform och medlemmarna uppmanas att 
aktivt bidra med innehåll, nyheter och aktiviteter i diskussionforum och grupper. En positiv 
utveckling har skett under 2008. Medlemmarna har i högre utsträckning börjat att själva annonsera 
nyheter, möten och händelser i nyhetstablåerna och antalet forum för arbetsgrupper uppgår idag till 
ca 30.  
Styrelsen beslutade förra året att göra ett sista medlemsutskick i traditionell brevform för att 
informera medlemmarna om möjligheterna med Mikrobiologi.net. Ett sådant utskick kommer att 
ske inför 2009, och det kommer att även innehålla personliga inloggningsuppgifter. Därefter 
kommer utskick enbart att ske i elektronisk form via e-post och på Mikrobiologi.net. Ansökan om 
medlemskap liksom stipendieansökningar görs idag enbart via webbplattformen. En ny avdelning 
håller på att utvecklas, mikrobiologi.net/education, där alla utbildningar och kurser inom 
mikrobiologi i Sverige kommer att presenteras. Biblioteksfunktionen har testats i det redaktionella 
arbetet med den 2:a upplagan av Gula Boken ”Sexuellt överförbara infektioner, remissutgåva, 2:a 
upplagan”.  
Mikrobiologi.net ägs och drivs av företaget Academic Links Ett avtal mellan Academic Links har 
utarbetats, som säkerställer att föreningens medlemsregister och dokument säkras för framtiden.  
Adressen till Mikrobiologi.net är http://www.mikrobiologi.net. Föreningssidorna har direktadressen 
http://www.mikrobiologi.net/fmm. Webmaster har varit Ingvar Eliasson.  
 
Föreningen har varit representerad enligt följande 
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: ordinarie: Britt Åkerlind, suppleant: Ingvar Eliasson.  
FMMs representant i SIS, Swedish Standards Institute, teknisk kommitté, TK 331, för 
laboratoriemedicin har varit Urban Forsum.  
UEMS (European Union of Medical Specialists): Kari Johansen har varit FMMs UEMS-
representant.  
ESCMID European Council (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases): 
Anna Schwan.  
EQUALIS expertgrupp medicinsk mikrobiologi: Magnus Thore (ordförande), Maria Brytting, Lena 
Grillner, Per Juto, Torbjörn Kjerstadius, Inger Ljungström, Sture Löfgren, Ralfh Wollin.  
EQUALIS Expertgrupp för patientnära analyser: Olle Aspevall.  
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MKR:s arbetsgrupp för ackrediteringsfrågor: Gruppen har varit vilande under året. 
En samrådsgrupp mellan Socialstyrelsen, Läkemedelverket, professionen och Swedish Labtech har 
skapats under verksamhetsåret. Gruppen benämns ”Fyrklövergruppen” och har bildats på initiativ 
av Swedish Labtech för diskussion bl a om frågor ang. CE-märkning, IVD-direktivet, patientnära 
analyser och s k självtester. Anna Schwan har företrätt FMM i gruppen.  
IFBLS International Federation of Biomedical Laboratory Science: Lena Morgan är 
styrelsemedlem.  
SBU Alert: Peter Larsson har varit föreningens kontaktperson.  
Standardförslag från SIS området Hälso- och sjukvårdsinformatik: Urban Forsum står som 
föreningens mottagare av förslag.   
Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Lena Grillner (klinisk virologi), Åsa Melhus (klinisk 
bakteriologi) samt Rolf Lundholm (vårdhygien). 
Smittskyddsinstitutets insynsråd: Lena Dillner. 
 
Tvärsektionella referensgrupper  
Representanter för FMM anges, övriga sektioners representanter framgår av gruppernas hemsidor 
till vilka länk finns från Mikrobiologi.net.  
RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) Gunnar Kahlmeter, Christian Giske, Åsa Melhus, 
Lennart Nilsson och Barbro Olsson-Liljequist.  
RAF-M (Referensgruppen för antibiotikafrågor, metodgrupp): Gunnar Kahlmeter, Barbro Olsson-
Liljequist, Christian Giske, Eva Melander, Karin Tegmark Wisell, Magnus Unemo, Annika 
Wistedt, Tinna Åhrén.  
RAV (Referensgruppen för antivirala medel): Jan Albert, Maria Brytting, Bo Svennerholm, Anders 
Sönnerborg och Magnus Lindh.  
RAV metodgrupp: Jan Albert, Mia Brytting, Bo Svennerholm och Anders Sönnerborg.  
RAM (Referensgruppen för antimykotika): Erja Chryssanthou, Victor Fernandez, Anders G 
Johansson, Barbro Olsson-Liljequist, Lena Klingspor och Erik Svensson.  
NRMM (Nordic Reference Group on Methods in Medical Mycology). Erja Chryssanthou och Victor 
Fernandez. 
Referensgruppen för parasitologi: Silvia Botero-Kleiven, Bo Claesson, Marianne Lebbad och Inger 
Ljungström.  
 
Föreningens referens- och arbetsgrupper 
Referensgruppen för klinisk bakteriologi: Magnus Thore (ordförande), Olle Aspevall, Birgitta 
Henriques Normark, Torbjörn Kjerstadius, Sture Löfgren, Johan Rydberg, Christina Welinder-
Olsson.   
 
Referensgruppen för klinisk virologi: Ilona Lewensohn-Fuchs (ordförande), Jonas Blomberg, Kåre 
Bondeson, Lena Grillner, Kari Johansen, Urban Kumlin, Magnus Lindh, Gunilla Martinez-Riqué, 
Anders Widell och Britt Åkerlind.  
 
Arbetsgruppen för patientnära diagnostik med uppdrag från referensgruppen för bakteriologi har 
upplösts under året. Den kommer att ersättas av en arbetsgrupp med uppdrag från styrelsen.  
 
Arbetsgruppen för IT-frågor. Gruppen leds av Urban Forsum, övriga medlemmar är Ingvar 
Eliasson, Margareta Nordin och Johan Rydberg. I gruppens nomenklaturutskott ingår för FMM 
Urban Forsum, Olle Aspevall och Margareta Nordin, för IBL Åsa Björkenor, Lena Hallberg, Lotta 
Hoffman, Lena Morgan och Birgitta Persson samt för EQUALIS Anita Svahn. 
  
Stipendier 
2008 års resestipendier har tilldelats Lisa Pettersson (Orion Diagnostica, 10 000 kr), Susanne 
Jacobsson (Capio Diagnostik AB 10 000 kr), Andreas Bråve, Peter Nilsson, Martin Sundqvist, 
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Maria Pränting, Patricia Komp Lindgren, Lars Frelin, Josefin Andersson (Biodisk, Hans Ericssons 
minne, BioDisk AB, 10 000 kr vardera), Emmi Andersson, Markus Klint (Biodisk, 5000 kr 
vardera).  Policyn har varit att prioritera sökande med egen presentation på kongress eller möte. 
Sökande med egen presentation vid utomnordiskt möte har tilldelats 10 000 kr, vid inomnordiskt 
möte 5 000 kr. Godkänt abstract har efterfrågats för rekvisition av stipendium. Om sökande inte 
planerat egen presentation har stipendiesumman halverats.  
 
Sista ansökningsdatum för resestipendier är 10 december året innan aktuell tilldelning. 
Nyttjandetiden utsträcks till 1 ½ år. Nygraduerade forskare (senaste två åren) kan nu även söka 
stipendium till Hans Ericssons minne.  
 
Dessutom erbjuds FMMs medlemmar stipendium för att täcka inträdeskostnaden för en dag till 
riksstämman för icke-läkare med presentation.  
 
För femte året utdelas medel från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk 
mikrobiologi.  
Styrelsens råd har bestått av Ingvar Eliasson och Anders Sjöstedt (utsedda av FMM) och Annika 
Linde (utsedd av Svenska Läkaresällskapet, SLS). Beslut om tilldelning av medel fattas av SLS. 
Under året har styrelsen utarbetat kortfattade riktlinjer för rådets arbete baserade på de diskussioner 
som förts inom föreningen och styrelsen.  
 
Martin Sundqvist utsågs till FMMs RAF-stipendiat.  
 
Medlemsmöten 
Årsmötet ägde rum 071129 i samband med Riksstämman i Stockholm. Vid årsmötet överlämnades 
en födelsedagsgåva om 20 000 kr från Svenska Läkaresällskapet.   
 
Allmänt medlemsmöte hölls i Umeå 080603 i samband med Vårmötet. 
 
Vid chefs- och professorsmötet i Stockholm (080923) presenterades och diskuterades bl a den nya 
specialiteten, namnfrågan, läkarrollen och smittskyddsutredningen (separat protokoll Mb.net). 
 
Det vetenskapliga året  
Riksstämman 2007 (28-30/11) i Stockholm inledde det vetenskapliga året och hade som huvudtema: 
”Livsstil, miljö och hälsa”. Föreningens symposium ”Silver i vården – guld värt?” leddes av Åsa 
Melhus.  
 
Nitton postrar presenterades (moderatorer vid posterrundvandring var Karin Tegmark Wisell och 
Tobias Allander) och 10 föredrag, som modererades av Tinna Åhrén och Magnus Lindh. Med 
föredraget ”Detektion av Chlamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium med 
molekylärgenetisk och serologisk metodik” presenterade Margareta Jurstrand sin avhandling. Pris 
för bästa poster (3000 kr) tilldelades Erika Lindberg, pris för bästa föredrag (3000 kr) tilldelades 
Sara Thulin.  
Föreningen anordnade medlemssammankomst på Chaikana tehus i Gamla stan.  
  
Vårmötet ägde rum i Umeå 3-5 juni. Mötet hade ett stort deltagande med drygt 300 deltagare och ett 
40-tal företag, vilket överträffade arrangörernas förväntningar. Av deltagarna var 25 inbjudna 
föreläsare, varav 9 var utländska. Totalt gavs ett 30-tal presentationer under mötet. I utvärderingen 
fick de flesta föreläsningar genomgående höga eller mycket höga betyg. Även organisationen och 
lokalerna gavs höga betyg. 
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Remissvar och skrivelser avgivna under året 
Förnyad ansökan om Dagmarpengar för upprättande av formella nationella referensfunktioner vid 
landets mikrobiologiska laboratorier som stöd till en högkvalitativ och god vård. Utarbetat av Lars 
Engstrand, Peter Larsson, Hans Ottosson, Magnus Thore och Britt Åkerlind. 
 
Till Socialstyrelsen lämnat svar på remiss ang Socialstyrelsens rekommendationer för att förebygga 
tidiga infektioner med grupp B streptokocker (GBS) hos nyfödda. Svar utformat av Anna Schwan 
efter samråd med Anders Sjöstedt och Ingvar Eliasson.  
 
Till Socialstyrelsen lämnat svar på remiss ang utkast till föreskrifter och allmänna råd om läkares 
specialiseringstjänstgöring. Svar utformat av Kari Johansen. 
 
Till Socialstyrelsen lämnat svar på remiss ang Varningsinformation Etapp 2. Svar utformat av 
Ulrika Ransjö. 
 
Till Socialstyrelsen lämnat svar på remiss ang Kriterier för anmälningspliktiga sjukdomar. Svar 
utformat av Magnus Thore och Ilona Lewensohn-Fuchs. 
 
Till Socialstyrelsen lämnat svar på remiss ang att införa vaccination mot humant papillomvirus 
Svar utformat av Göran Wadell. 
 
Till Statens Offentliga Utredningar lämnat svar på remiss ang Åtgärdsplan för den kliniska 
forskningen. Svar utformat av Lars Engstrand i SMIs namn och det motsvarar samtidigt FMMs svar 
på utredningen. 
 
För ekonomisk redogörelse hänvisas till särskild redovisning och revisorers yttrande.  
 
 
 
Andreas Matussek 
Vetenskaplig sekreterare  
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